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MONUMENTAAL WONEN

DE COLCKHOF - ACHTERKANT VAN DE BUITENPLAATS.

ENTREE MET ZICHT OP DE ACHTERKAMER, WAAR HET OUDSTE DEEL  
VAN HET HUIS IS.

DOORKIJK VANUIT HET BOS NAAR DE VOORGEVEL.
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In 1849-1850 werd voor de spieker van De Colckhof een nieuwe 
aanbouw opgetrokken, waardoor het huis aanzienlijk groter werd. 
In 1907 is het geheel via een veiling gekocht door Frederik Karel 
baron van Dedem.
Diens dochter, Gerbrecht Elisabeth baronesse van Dedem Sixma 
baronesse van Heemstra, bleef 
er wonen tot haar dood. Zij en 
haar man waren kinderloos. 
Frans Willem Romer, achterneef 
van Gerbrecht en zijn vrouw 
Hanneke, betrokken het huis in 
2008.

Waarom?
“De plek is geweldig. Daarbij is 
het mijn vak. Ik ben rentmees-
ter. Maar het belangrijkste is 
dat ik gevraagd werd”, verklaart 
Frans Willem.
“In eerste instantie zagen we 
het niet zo zitten”, herinnert zich 
echtgenote Hanneke, “ik vooral 
niet. Onze drie kinderen waren nog 
klein. Er is veel ruimte buiten, maar 
ook veel water. Ik vond dat gevaarlijk en niet verantwoord”.
Frans Willem Romer beheerde het landgoed sinds 1992. Af en toe 
nam hij zijn gezin mee. Zijn kinderen groeiden op en uiteindelijk 
is op verzoek van Gerbrecht besloten dat de Romers na haar over-
lijden alsnog Huis De Colckhof zouden gaan bewonen.

Adelaar
“Mijn oudtante heeft tijd, energie en geld gestoken in de restaura-
tie van het huis”, weet Frans Willem.
“Ooit is op verzoek van de man van Gerbrecht, Feyo Sixma baron 
van Heemstra, aan de voorgevel een adelaar gekomen op de plek 
waar oorspronkelijk een wijzerplaat zat”.
De adelaar maakt deel uit van het familiewapen van de Van 
Heemstra’s.

Huis De Colckhof

Van spieker tot 
buitenplaats
Rond 1394 wordt de naam Ten Colcke voor het eerst 
genoemd in de buurtschap Zuthem (Overijssel). Het 
huis was van oorsprong een spieker (graanschuur). Eind 
17e eeuw werden veel spiekers omgebouwd tot kleine 
buitenplaatsen.

HANNEKE EN FRANS WILLEM ROMER.

ADELAAR OP DE VOORGEVEL. ERACHTER ZIJN NOG CONTOUREN VAN DE OOR-
SPRONKELIJKE WIJZERPLAAT ZICHTBAAR.


